09.2022

Χαλάνδρι
Πλ. Ελευθερωτών 4

210 661 7353
Δε-Πα
Σα-Κυ

16:00—00:00
12:00—00:00

Γέρακας
Θεσσαλονίκης 5

210 661 9995
Δε-Πα
Σα-Κυ

15:00—00:00
12:00—00:00

Χολαργός
Υμηττού 26

210 651 7817
Δε-Πα
Σα-Κυ

15:00—00:00
12:00—00:00

O R DE R / BOOK
ONLINE
www.langolo.gr

Κάθε μέρα ζυμώνουμε
φρέσκιες ζύμες,
με τα πιο αγνά υλικά,
για όλες τις πίτσες
και τα ζυμαρικά μας

γιατί όλη η νοστιμιά
ξεκινά από τη ζύμη!

extras για pizza & pasta
Σάλτσα ντομάτας, πιπεριά, κρεμμύδι, καλαμπόκι, σάλτσα bbq: 0,80€
Ντομάτα, μανιτάρια, ελιές ροδέλα, κρέμα γάλακτος: 1,00€
Μοτσαρέλα, γκούντα, φέτα, γκοργκοντζόλα, ρόκα, πεπερόνι, λουκάνικο, ζαμπόν, μπέικον, γαλοπούλα: 1,50€
Λάδι τρούφας, παρμεζάνα, προσιούτο, σπιενάτα, κουκουνάρι, ντοματίνια: 2,00€
Φιλέτο κοτόπουλο, μοσχαρίσιος κιμάς, φρέσκια μοτσαρέλα: 2,50€
Οι τιμές αφορούν πίτσα 8τμχ. Για πίτσα 12τμχ: 1,00€ επιπλέον στις παραπάνω τιμές ανά υλικό.

Επιλέξτε αφράτη ζύμη
ή ζύμη ολικής άλεσης

8

+1,00 €

Pizza

Επιλέξτε ζύμη
ολικής άλεσης

12

+1,50 €

8

12

γεμιση philadelphia στο στεφανι
+1,50€

+2,50€

9,00

13,00

Pepperoni
τυρί, σάλτσα ντομάτας, πεπερόνι

10,00

14,00

Ham e Bacon
τυρί, σάλτσα ντομάτας, ζαμπόν, μπέικον

10,50

14,50

Mozzarella
σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, ντοματίνια,
φρέσκα φύλλα βασιλικού

11,00

15,50

L’ Αngolo
τυρί, ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, πεπερόνι,
φρέσκα μανιτάρια, ντομάτα, πράσινη πιπεριά

11,50

15,90

Con carne
τυρί, φρεσκομαγειρεμένος μοσχαρίσιος κιμάς,
καπνιστή μοτσαρέλα

11,50

15,90

Mamma mia
τυρί, κρέμα γάλακτος, μοτσαρέλα, γκοργκοντζόλα

11,00

15,50

Carbonara bacon
τυρί, κρέμα γάλακτος, φρέσκα μανιτάρια, μπέικον

11,00

15,50

Light
σάλτσα ντομάτας, φρέσκια μοτσαρέλα, γαλοπούλα,
πολύχρωμες πιπεριές

11,00

15,50

Vegetarian
τυρί, κρεμμύδι, μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα,
πράσινη και κόκκινη πιπεριά

11,00

15,50

Villagio
τυρί, χωριάτικο λουκάνικο, κρεμμύδι, πιπεριά,
ελιές, φέτα, φρέσκια ντομάτα

11,00

15,50

Prosciutto
τυρί, σάλτσα ντομάτας, προσιούτο, ζαμπόν, φρέσκα μανιτάρια

11,50

15,90

Barbeque con polo
τυρί, κομματάκια κοτόπουλο, ψιλοκομμένο μπέικον, σάλτσα bbq

11,50

15,90

Diavola
τυρί, ζαμπόν, μανιτάρια, πικάντικη spienata, φρέσκο τσίλι

11,00

15,50

Alfredo con polo
τυρί, κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο, παρμεζάνα

11,50

15,90

Pizza Primavera
φυτικό τυρί, κρεμμύδι, μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα,
πράσινη και κόκκινη πιπεριά

12,50

16,50

Margherita
τυρί, σάλτσα ντομάτας, φρέσκια ντομάτα

Επιλέξτε ζυμαρικό
Λευκά: σπαγγέτι, πέννες, λινγκουίνι, ριγγατόνι
Ολικής άλεσης: σπαγγέτι, πέννες: +0,50€
Χωρίς γλουτένη: πέννες: +0,50€

PASTA AL FORNO
Όλα τα ζυμαρικά
γίνονται και φούρνου
με 1,00€ επιπλέον

Κάθε μέρα προμηθευόμαστε
φρέσκιες πρώτες ύλες
και δεν χρησιμοποιούμε κατεψυγμένα υλικά.
Έτσι είμαστε σίγουροι ότι η νοστιμιά
ξεκινά από το

Pasta

Πέννες με κοτόπουλο

10,50€

Πέννες με φρέσκο σολομό

11,00€

Πέννες προσιούτο

11,00€

Πέννες Burrata

11,00€

Spaghetti Vegan

11,00€

Λινγκουίνι Bolognese

10,00€

Λινγκουίνι γαρίδες

14,00€

Λινγκουίνι Black Angus

13,00€

Ριγγατόνι κοτόπουλο

10,50€

Ραβιόλι 4 τυριά

11,00€

Ραβιόλι σπανάκι

11,00€

με λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι,
κρέμα και χειροποίητο πέστο βασιλικού
με φρέσκα ντοματίνια, μπρόκολο,
άνηθο και κρέμα, σβησμένα με βότκα
με προσιούτο, baby ρόκα
και κρέμα παρμεζάνας
με γεμιστή burrata, φρέσκια ντομάτα
και βασιλικό
με κολοκύθι, καρότο, μανιτάρια, πολύχρωμες
πιπεριές, φρέσκια ντομάτα και κάσιους
με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
με γαρίδες, bisque sauce και ντοματίνια confit
με φιλετάκια black angus, porcini,
champignon και λάδι τρούφας
με φρέσκα μανιτάρια, πιπεριά,
σάλτσα ντομάτας, κρέμα και βασιλικό

με γέμιση παρμεζάνα, ένταμ, έμμενταλ, ανθότυρο,
ντοματίνια, βασιλικό και κρέμα παρμεζάνας
με γέμιση σπανάκι και ρικότα, σάλτσα
από φρέσκια ντομάτα, κρέμα και βασιλικό

Risotti

Ριζότο κοτόπουλο

10,50€

με φρέσκα μανιτάρια και κρέμα παρμεζάνας

Ριζότο μανιταριών
με porcini, μαύρη τρομπέτα, champignon
και λάδι λευκής τρούφας

13,00€

pasta

classica

Cacio e Pepe

9,00€

Carbonara

9,50€

Αlfredo con Polo

9,50€

Pesto

9,50€

Rigatoni 4 τυριά

9,50€

Primavera

9,50€

Amatriciana

9,50€

Arrabiata

8,00€

Napolitana

8,00€

Aglio e Olio

8,00€

με μπέικον, παρμεζάνα Reggiano και κρέμα
με σάλτσα παρμεζάνας και κοτόπουλο
με χειροποίητο πέστο φρέσκου βασιλικού
με γκούντα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα
και γκοργκοντζόλα

με φρέσκο κολοκυθάκι, καρότο, μανιτάρια,
πολύχρωμες πιπεριές, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας
και μοτσαρέλα bocconcini
με χειροποίητη αρωματική σάλτσα
φρέσκιας ντομάτας, μπέικον και πεπεροντσίνο
με χειροποίητη αρωματική σάλτσα
φρέσκιας ντομάτας, βασιλικό και πεπεροντσίνο

Τα πιάτα ζυμαρικών συνοδεύονται από τριμμένο τυρί Grana Padano
και φρέσκο ψωμάκι που ψήνουμε καθημερινά.

antipasti

Μπρουσκέτα

5,00€

Σκορδόψωμο

5,00€

Σκορδόψωμο με παρμεζάνα

5,50€

Spring rolls L’ Angolo

7,00€

Μανιτάρια Portobello

7,50€

Μανιτάρια γεμιστά

7,50€

με μοτσαρέλα, ντομάτα και βασιλικό
με μείγμα τυριών και πεπερόνι

χειροποίητα spring rolls με γέμιση σκαμόρτσα,
προσιούτο, πέστο βασιλικού και sweet chilly
με χαλούμι σχάρας και βινεγκρέτ μπαλσάμικο
με τυρί κρέμα, πολύχρωμες πιπεριές,
λουκάνικο και ιταλικά τυριά

με χειροποίητη αρωματική σάλτσα
φρέσκιας ντομάτας και βασιλικό

calzone & peinirli

Δημιουργήστε το δικό σας Καλτσόνε ή Πεϊνιρλί
με σάλτσα ντομάτας και τυρί
9,00€
και προσθέστε τα αγαπημένα σας υλικά από
τα extras που αναφέρονται στην ενότητα pizza

piatti forti
Burger L’ Angolo

10,50€

με χειροποίητο μπιφτέκι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά Black Angus,
τυρί τσένταρ, τραγανό μπέικον, μανιτάρια, ντομάτα, μαρούλι,
ψημένο κρεμμύδι και φρέσκιες τηγανητές πατάτες L’Angolo

Chicken Burger

10,50€

κοτόπουλο crispy, λιωμένη παρμεζάνα, ντομάτα, ρόκα, sauce γλυκιάς
μουστάρδας και φρέσκιες τηγανητές πατάτες L’Angolo

Vegetarian Burger

10,50€

Chicken Crispy

10,00€

με μανιτάρι portobello, τυρί scamorza, iceberg, ντομάτα,
καραμελωμένο κρεμμύδι και μαγιονέζα τρούφας
φιλέτο κοτόπουλο παναρισμένο crispy με λιωμένη παρμεζάνα
και φρέσκιες τηγανητές πατάτες L’Angolo

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας

11,50€

με αρωματικό ανάμεικτο ρύζι και σάλτσα από κόκκινο κρασί

Χοιρινά φιλετάκια

11,50€

με αρωματικό ανάμεικτο ρύζι και σάλτσα μαυροδάφνης

Σολομός σχάρας

13,50€

με βραστά λαχανικά και λαδολέμονο

Κοτόπουλο με άγρια μανιτάρια

13,50€

φιλέτο κοτόπουλο με μαύρη και χρυσή τρομπέτα,
κανθαρέλλα, porcini και πουρέ τρούφας

Tagliata Black Angus

21,00€

με πουρέ πατάτας και pepper sauce

insalate

Πολύχρωμη L’ Angolo

8,00€

Πράσινη με ξινόμηλο

8,00€

Burrata Caprese

8,50€

Caesar

9,00€

με σταφίδες, φιλέ αμυγδάλου, Κατίκι Δομοκού
και βινεγκρέτ φρέσκιας φράουλας
με μοτσαρέλα bocconcini, καρύδια και βινεγκρέτ
με μέλι και μουστάρδα
με αυθεντική μπουράτα μοτσαρέλα, σαλάτα ρόκα,
ντοματίνια και πέστο βασιλικού
με φρέσκο ζουμερό κοτόπουλο, τραγανό κρουτόν,
φλοίδες παρμεζάνας και ντοματίνια

Ρόκα

με ραντίτσιο, λιαστή ντομάτα, κουκουνάρι,
φιλετάκια Black Angus και βινεγκρέτ μπαλσάμικο

10,00€

Κινόα

8,50€

Goji Berry

9,00€

με φρέσκο σπανάκι, μπρόκολο, ρόδι, δυόσμο
και βινεγκρέτ από λευκό μπαλσάμικο και πετιμέζι
με super foods (goji berry, chia, ηλιόσπορους,
κολοκυθόσπορους), ντοματίνια, μοτσαρέλα bocconcini
και βινεγκρέτ από λευκό μπαλσάμικο και πετιμέζι

dolci
Τιραμισού

6,00€

Πανακότα
με σως σοκολάτας
ή καραμέλα

5,00€

Καλτσόνε γλυκό
8,00€
με πραλίνα φουντουκιού
και μπισκότο
Πίτσα γλυκιά
8,00€
με πραλίνα φουντουκιού,
μπανάνα και μπισκότο

beve

Αναψυκτικά 330ml
Αναψυκτικά 1,5Lt
Ανθρακούχο νερό 330ml
Σόδα 330ml
Νερό 1Lt

smart

every

2,00€
3,00€
2,00€
2,00€
1,50€

Alfa 330ml

2,00€

Kaiser 330ml

2,50€

Fix Άνευ 330ml

2,00€

menus

day

Τηλεφωνικές παραγγελίες:

Χαλάνδρι 210 661 7353 • Γέρακας 210 661 9995 • Χολαργός 210 651 7817
1 pizza 8 τμχ
καταλόγου
&
1 pizza 8 τμχ
δύο υλικών*

15,50
*Για την πίτσα δύο υλικών μπορείτε να επιλέξετε από τα υλικά:
ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, πεπερόνι, μανιτάρια, ντομάτα, πιπεριά.

Take Away

1 pizza 8 τμχ
δύο υλικών*
με παραλαβή
από το κατάστημα

7,00
Follow us:

Οι προσφορές αφορούν πίτσες 8 τεμαχίων με λεπτή ζύμη. • Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε με κάρτα ή να χρησιμοποίησετε Ticket Restaurant, ενημερώστε το τηλεφωνικό κέντρο κατά την παραγγελία σας. • Το κατάστημα διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών (POS). • Οι τιμές στα είδη του καταλόγου και στις προσφορές
περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. • Οι διανομείς για λόγους ασφαλείας δεν μεταφέρουν πάνω από 50 ευρώ. •
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο). • Κάποιες συνταγές μπορεί να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών,
αυγού, μουστάρδας, λακτόζης και ψαριού. Αν είστε αλλεργικός σε κάποιο υλικό, για την ασφάλειά σας, ενημερώστε το τηλεφωνικό κέντρο. • Στον παρόντα κατάλογο δεν
περιέχονται κατεψυγμένα προϊόντα. • Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές.

